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Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Asortimentas 

1. UAB OMNITEKSAS UAB „Omniteksas“ yra vertikaliai integruota trikotažo gamybos įmonė, turinti daugiau nei 80 metų patirtį 

bei galinti suteikti unikalią galimybę gauti geriausią kokybę už kompetetingą kainą per trumpiausią laiką. 

Produktai: sporto bei funkciniai drabužiai, darbo drabužiai, vyrų, moterų bei vaikų kasdieniniai drabužiai, 

apatiniai, miego bei namų rūbai. Medžiagos: įvaraus pynimo struktūrų trikotažas. Merino vilna, 

poliesteras, modalas, tencelis, polipropilenas, medvilnė, viskozė, bambukas, linas, kanapių pluoštas, 

organinė medvilnė, jų mišiniai bei mišiniai su elastanu. 

2.  UAB BONITANA Gamybinė paslaugų įmonė, specializuojanti marškinių, palaidinių ir uniformų gamyboje. Klientams siūlo 

pilną paslaugų paketą - gali sukurti gaminio dizainą, paruošti pavyzdinius modelius gamybai, ne tik greitai 

ir kokybiškai įvykdyti didelius užsakymus, bet taip pat teikia gaminių pakavimo ir logistikos paslaugas. 

3. UAB GARLITA Gamina moterišką, vyrišką, vaikišką viršutinį ir apatinį trikotažą, įvairius uniforminius megztinius, 

šalikus, kepures bei įvairius namų tekstilės gaminius. Įmonė gamina megztinius armijai pagal NATO 

standartus. Šie megztiniai yra įtraukti į jungtinį NATO katalogą (NATO MASTER CROSS REFERENCE 

LIST), o įmonei suteiktas ir NATO komercinis kodas. Tai pat mezgame megztinius policijos ir muitinės 

pareigūnams. 

4. UAB NOSTRA Didmeninė prekyba tekstile ir jos gaminiais iš medvilnės, lino, bei mišrių pluoštų. Tiekia žaliavas tekstilės 

įmonėms. Prekiauja įvairiais margintais, balintais ir dažytais audiniais namų tekstilei ir darbo drabužiams 

siūti, frotiniais rankšluosčiais, chalatais, patalyne, lovatiesėmis, antklodėmis ir kitais gaminiais. 

5. AB ŠATRIJA Pagrindinę bendrovės produkcijos dalį sudaro individualaus dizaino bendrovių apranga darbuotojams, 

įvairūs apsauginiai drabužiai ir jėgos struktūrų uniformos Vakarų Europos rinkai. Sukaupta daug žinių ir 

patirties apie aukštus vakarietiškus reikalavimus gaminiams, darbo drabužių madą. AB „Šatrija“ vienintelė 

įmonė Lietuvoje, turinti GORE-TEX® gamintojo licenciją, taip pat viena iš keleto Europos GORE-TEX® 
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gamintojų, turinti CROSSTECH® sertifikatą. AB „Šatrija“ gerai žinoma  Lietuvos darbo aprangos 

rinkoje, galinti pasiūlyti savo produkciją: individualaus dizaino bendrovių aprangą, apsauginius 

sertifikuotus darbo drabužius, aprangą kariuomenei bei  kitoms jėgos struktūroms. 

6. UAB TUMA Įmonė modeliuoja, konstruoja, siuva Lietuvos ir užsienio šalių kariuomenėms, policijoms ir kitoms 

struktūroms. Siuva įvairių užsienio dizainerių sumodeliuotus drabužius,  kailinius. Bendrovės pastate 

įsikūrusi firminė parduotuvė, kuri prekiauja įmonėje pagaminta produkcija. UAB „Tuma“ yra 

organizacijos „Žaliasis taškas“ narė. Įmonė turi ISO 9001 standartų sertifikatus. 

7. UAB VAISBA Uniformos, paltai, striukės, švarkai, profesiniai rūbai, lekalai, konstravimas. 

8. IĮ DARBO RŪBAI Karinės ir darbo aprangos gamyba ir prekyba. Karinės ir darbo avalynės prekyba. Darbo saugos priemonių 

prekyba. Karinės ekipiruotės, amunicijos gamyba ir prekyba. 

9. UAB VIKVERA Didžiausia uniforminių galvos apdangalų gamintoja Lietuvoje, turinti galimybes modeliuoti, konstruoti ir 

gaminti įvairios paskirties aukštos kokybės galvos apdangalus. Bendrovė taip pat gamina uniforminę 

aprangą (bluzonus, švarkus, kelnes ir kt.), įvairių rūšių kaklaraiščius, kaklajuostes ir kitus panašius 

gaminius. 

10. ANSELL PROTECTIVE 

SOLUTIONS LITHUANIA 

Tai viena iš apsauginių darbo rūbų gamybos lyderių pasaulyje. Įmonės asortimentą sudaro apsauginiai 

kostiumai armijai, policijai, greitosios pagalbos darbuotojams, gaisrininkams ir kitoms gelbėjimo 

tarnyboms, taip pat guminiai nardymo kostiumai profesionaliems narams, bei pramoniniam naudojimui. 

Trellchem kostiumai byloja šimtametę patirtį ne tik gamybos procese, bet ir polimerinių medžiagų srityje, 

taip užtikrindami aukščiausią gaminio kokybę. Platus asortimentas, daugiametė patirtis ir aukščiausia 

kokybė gaminius padaro nepakeičiamais netgi pačiam išrankiausiam klientui.  Trellchem®EVO kostiumai 

atitinka aukščiausius kokybės standartus - NFPA 1991-2005 (įskaitant apsaugą nuo liepsnos pliūpsnių ir 

suskystintų dujų), EN 943-1 (nelaidūs dujoms, 1a tipo), EN 943-2 (gelbėjimo darbams). Kostiumo 

savybės:• Apsauga nuo chemikalų įsiliepsnojimo• Cheminėms medžiagoms atsparus Vitono gumos 

sluoksnis• Antistatinis Nomex audinys, pagal EN 1149-5• Apsauga nuo suskystintų dujų• Ypatingai 

atsparūs nusidėvėjimui• Hermetiškas  chloropreno užtrauktukas• Smūgiams ir chemikalams atsparus kietas 

antveidis turintis nerasojantį sluoksnį. Viking narų kostiumai (sausi) pagaminti gumos pagrindu naudojami 

profesionalių narų darbui užterštuose vandenyse, statybos (suvirinimo, statybos darbai po vandeniu) bei 

gelbėjimo darbuose. Kostiumai yra nepralaidūs vandeniui, sukurti užtikrinti visišką darbuotojų saugumą 

bei komfortą. 

11. UAB SABALIN Pateikia penkias avalynės grupes - vyriški pusbačiai ir žieminiai batai, moteriški bateliai ir žieminiai batai, 

lauko batai. Visa siūloma avalynė - odinė, pamušalai pagal avalynės paskirtį: odiniai, natūralus kailis, 

vilnonis kailis, pašiltintas audinys, THINSULATE 3M dubliuotas su pašiltintu audiniu, dirbtinis kailis. 

12. S.Čarkausko IĮ 

VASARITA  

Mezgimo įmonė. Uniforminiai ir darbo džemperiai, žaketai, liemenės, golfai, kepuraitės, šalikai, 

pošalmiai. 
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13. AB SPARTA AB „Sparta“ kojines gamina daugiau kaip devynis dešimtmečius, nuo 1918 m.  AB „Sparta” yra viena 

didžiausių kojinių gamintojų Baltijos šalyse. Ji specializuojasi aukštos kokybės  klasikinių, kasdienių, 

ypač madingų  įvairiaspalvių  ir stilingų bei skirtų sportui ir  laisvalaikiui kojinių gamyboje. Šiandieninės  

kojinės – aukštos kokybės gamybos, technologijų ir mokslinių tyrimų bei plėtros rezultatas.   

14.  UAB T1Gija  „Gija“ įmonių grupė yra viena seniausių gamybos įmonių Lietuvoje, siūlanti platų megztų, siūtinių 

gaminių, bei paslaugų asortimentą. Gijos gaminių konstravimo, automatizuoto sukirpimo, siuvinėjimo 

paslaugų aukštą kokybę užtikrina ilgametė patirtis, užsispyrimas, turimi kokybės ir ekologiškos gamybos 

sertifikatai. Platus produkcijos pasirinkimas leidžia išsirinkti uniforminę aprangą, specialios paskirties, 

laisvalaikio ar išeigos megztus ar siūtus gaminius.  

15. KAUNO 

TECHNOLOGIJOS 

UNIVERSITETAS 

Aprangos mados inžinerijos studentės pristato  LIETUVOS KARIUOMENĖS LAUKO UNIFORMOS 

KONSTRUKCIJOS IR TECHNOLOGIJOS TOBULINIMO projektą. 

16.  UAB LELIJA 

 

 

 

Vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių, uniformų, mokyklinių uniformų masinė gamyba pagal užsakymus, 

modeliavimas, sukirpimas, pasiuvimas. Kostiumai ir marškiniai policijai, pasienio ir priešgaisrinei 

apsaugai, kalėjimo prižiūrėtojams, jūreiviams. 

17. AB AUDIMAS Lietuvos rinkos lyderė, didžiausia aktyvaus laisvalaikio ir sporto aprangos gamintoja, AB „Audimas“ savo 

veiklą pradėjo vykdyti dar 1931 metais. Šiandien AUDIMAS yra lyderiaujanti bendrovė, kurianti, vystanti 

ir gaminanti aktyvaus laisvalaikio bei sporto aprangą.  

Sujungiame sportinį ir kasdienį aspektus: kad sukurtume aktyviai gyvensenai tinkamus drabužius, kuriuos 

galima vilkėti 365 dienas per metus, kai siekiama sportuoti ar tiesiog aktyviai gyventi. 

Sujungiame eleganciją ir funkcionalumą, kad sukurtume drabužius, kurie ne tik puikiai tiktų įvairią 

aktyvią veiklą mėgstantiems žmonėms, tačiau tuo pačiu harmoningai bei elegantiškai atitiktų kiekvieno 

poreikius. Sujungiame patogumą ir funkcionalumą, kad pasiūlytume drabužius, nevaržančius judesių ir 

leidžiančius pajusti balansą tiek kasdien, tiek aktyvaus laisvalaikio metu. 

 

18. VMTI Fizinių ir 

technologijos mokslų 

centras 

Techninės tekstilės bei asmeninių apsaugos priemonių moksliniai tyrimai; ekologiškos tekstilės medžiagų 

gamybos technologijos; tekstilės medžiagų savybių tyrimai ir nauji įvertinimo metodai; gaminių prototipai 

ir bandyminės partijos.   

19.  UAB PALIŪTIS Pagrindinė veiklos sritis - neperšlampamos avalynės (kitaip - guminė avalynė, guminiai batai, botai) iš 

PVC ir TPE ir laistymo žarnų iš PVC gamyba. Gamybai naudojamos ES aprobuotos žaliavos - mišiniuose 

nėra švino, kadmio, azo junginių.   

 


